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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 مبادئ القانون   LAW 110. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %90 40 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 %10 5  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 40 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

 5 تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

يهدف المقرر الى التعريف بقواعد القانون التجاري مستقر التعامل بها كنشاط اقتصادي. فالقانون التجاري: هو مجموعة القواعد 

لمميزة للتعامل التجاري عن المعامالت التجار. وتتمثل الطبيعة االقانونية التي تخضع لها جميع المعامالت التجارية ويخضع لها 

المدنية في عنصري: السرعة واالئتمان، هذا وتبلورت قواعد جديدة على صعيد التعامل التجاري بين الدول أصبحت تسمى 

يعد القانون التجاري يقتصر على بقواعد القانون التجاري الدولي ومنشآها االتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة الدولية. هذا ولم 

العمليات التجارية التقليدية، بل امتد الى العمليات التجارية االلكترونية التي تبرم بين مستخدمي هذه التجارة من خالل ابرام 

.  الصفقات عبر الشبكة االنترنت  
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

بلي القانونية بما يتالئم وعمله المستق العمل على اعداد طالب القانون والعمل على صقل شخصيته •
السيما وان العمل القانوني عمل ذو طابع مزدوج يتطلب من الشخص القانوني، أو دارس الحقوق 

 بأن يكون ذو شخصية ديناميكية قادرة على التعامل مع كافة شرائح المجتمع.
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  بأهمية القانون وضرورة احترامه االلمام 1.1

   .دةحاإللمام بأنواع الشركات التجارية والتفريق بينها والتعرف على خصائص كال منها على  1.2

كياد ري والتأالتجاا بيان األعمال التجارية واألعمال المدنية ضمن إطاار االحكاام المتعلقاة بالقاانون 1.3

 .على أهميتها

 

1...   

  المهارات 2

  المقدرة على االستيعاب 2.1

  مهارة تحليل بعض القواعد القانونية وبيان الفرض والحكم فيها 2.2

2.3   

2...   

  القيم 3

  القدرة على العمل بشكل فردي وجماعي 3.1

  القدرة على المناقشة والتحليل . 3.2

  القدرة على استنباط الفرض والحكم المضمنة في القاعدة القانونية . 3.3

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 9 .التعريف بالقانون التجاري 1

 9 مال التجارية. العأنواع ا 2

 9 .تحديد ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والمدني 3

 6 لتزام التاجر بمسك الدفاتر التجاريةوا , ركتساب صفة التاج 4

 9 أنواع الشركات التجارية اركانها واحكامها 5

 3 السجل التجاري  6

 45 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

 المشاركة في المحاضرة. بأهمية القانون وضرورة احترامه االلمام
 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

1.2 

اإللمااام بااأنواع الشااركات التجاريااة والتفريااق بينهااا 

  .حدةوالتعرف على خصائص كال منها على 
 المناقشة 

 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

1.3 
بياااان األعماااال التجارياااة واألعماااال المدنياااة ضااامن 

إطااار االحكااام المتعلقااة بالقااانون التجاااري والتأكيااد 
 االختبارات القصيرة.

 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت  .على أهميتها

 العملية 

 المهارات 2.0

 المشاركة في المحاضرة. بأهمية القانون وضرورة احترامه االلمام  •2.2
 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

2.3 

اإللمااام بااأنواع الشااركات التجاريااة والتفريااق بينهااا 

  .على خصائص كال منها على حدة والتعرف
 تقييم الطالب لبعضهم .

 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

…  

 االختبارات القصيرة.
 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

 القيم 3.0

3.1 

 النهائيةاالختبارات  العمل بشكل فردي وجماعيالقدرة على 
 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

3.2 

 االختبارات القصيرة القدرة على المناقشة والتحليل .
 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

3.3 

القدرة على استنباط الفرض والحكام المضامنة فاي  .

 القاعدة القانونية
 المناقشة

 .متحاناااات التحريرياااةالا

.عاااااارض  اسااااااولة  اااااافوية 

 والقضااايا  .للنقااا الحاااالت 

 العملية 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 .الفصلي االولاالختبار  1
االساااااااااااااااابوع  

 السابع 

20 

 .االختبار الفصلي الثاني 2
االسابوع الثااني 

 عشر 

20 

 .االختبار النهائي  3
االساااااااااااااااااابوع 

 االخير

40 

 حضور ومشاركة   4
 20 طوال الفصل 

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض   فهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 استخدام وسائل ذات اثر ايجابي على الطلبه  وذات فاعلية اكثر كالمناقشة والحوار.
حث الطلبه على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالنترنت واالطالع المراجع ذات  -                 

ثالصلة بموضوع البح  

البحوث العلمية والمؤتمرات ذات العالقة.المراجعة لنتائج  -    

 تقييم الطالب لبعضهم البعض - 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 , خالد حسن جبر القانون التجاري السعودي للمقرر المرجع الرئيس

ِّلمحل التجاري المساندةالمراجع   فرحة زراوي,  ا 

 اإللكترونيةالمصادر 

 • .محامونموقع 

 ي موقع مجلس الشورى السعود

 . موقع وزارة العدل السعودية

  ىأخر
يتم ارشاد الطالب للمواقعع القانونيعة المتخصصعة فعي مبعادا القعانون علعى الشعبة 

 العنكبوتية لالستعانة بها في فهم واستيعاب واستكمال متطلبات المادة

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 المقرر متطلبات العناصر

 المرافق
 قاعات   إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   المراجع  

   

   

   

   

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيوة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مبا ر وغير مبا ر)يم قيالت طرق
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 . اعتماد التوصيف ح

 لسة برئاسة رئيس القسم الدكتور ثامر الخالديج –قسم إدارة األعمال  جهة االعتماد

 15 رقم الجلسة
 هــــــ1442/  6/  26 تاريخ الجلسة

 

 


